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1 
26-9 

Apresentação do 
programa. Metodologia.  
Bibliografia (pdf) 

Exercício diagnóstico 
 

1 Ver Nota 

2 
3-10 

Corpo e medida. Cânones 
e observação. 
como medir o corpo? 
Eixos e massas (o 
“cabide” funcional) 
 

(modelo) 
Estudos de proporção (grelha). 
O todo e a divisão das partes. 
Contorno vs massas. 
Vista ventral, dorsal e lateral 
 

n 
 
  

Sobre 
desenhos, fotos 
e estátuas: 
Construção das 
grelhas e das 
massas. Vistas 
frontal, dorsal e 
lateral 

3 
10-10 

Eixos, massas e caixas (o 
“cabide” funcional, cont.) 
a estrutura óssea do corpo 
no plano: eixos e zonas 
fixas e móveis. 
Visualização da estrutura 
óssea subcutânea  
Os movimentos do corpo.  
Equilíbrio, Posto e 
Contraposto. 

1. (modelo e esqueleto) 
2. Esboço: proporção (grelha) e 

zonas ósseas sub-cutaneas 
Vista lateral (grelha) 
Esquissos mancha 
Esquissos caixas 
Esboço: 
proporção/eixos+esqueleto  

 
 n 

Sobre 
desenhos, fotos 
e estátuas: 
Identificação 
das zonas 
ósseas 
subcutâneos e 
esboços da 
mobilidade do 
“cabide” 

4 
17-10 

Osteologia: tipologias 
ósseas e articulações. 
Complexidade e 
simplificação estrutural: o 
esqueleto como 
“mecânica”. 

3. (modelo, esqueleto e ossos) 
esqueleto: torso: 3D 
Esboço de 15 mn 
Esboço de 50 mn 
Esquissos de 3 mn 
 

 
 
6 
2 
n 
 

Ossos: esboços 
de simplificação 
volumétrica (3D) 
Esqueleto: 
esboços de 
simplificação 
volumétrica (3D) 

5 
24-10 

Volumetria: volumes 
globais simples. 
O corpo no espaço 

4. (modelo e esqueleto) 
esboços à Luca Cambiaso 
Esboços 20 mn, lápis carvão 
Esquissos 3mn 
Estudo 60 mn 

 
  
8 
n 
1 

Esqueleto 
(torso): 
clarificação 
volumétrica. 
Análise da 
construção a 
partir de 
desenhos de 
autor 

6 
31-10 

a construção do corpo: o 
torso. Vista ventral 
 

(modelo, esqueleto e esfolado) 
Esquissos 5mn 
Esboços 20 mn, 
Estudo 60 mn 

  
 n 
 8 
 1 
 

Estudos 
preparatórios de 
osteologia e 
miologia do 
tronco- vista 
ventral 

7 
7-11 

a construção do corpo: o 
torso. Vista ventral 
(continuação) 

(modelo, esqueleto e esfolado) 
Esquissos 5mn 
Esboços 20 mn, 
Estudo 60 mn 

 
 

Estudos 
preparatórios de 
osteologia e 
miologia do 
tronco- vista 
dorsal 



8 
14-11 

O torso. Vista dorsal 
 
 
 

(modelo, esqueleto e esfolado) 
Esquissos 5mn 
Esboços 20 mn, 
Estudo 60 mn 

  
 n 
 8 
 1 

Sobre 
desenhos, fotos 
e estátuas: 
Estudos da 
volumetria do 
tronco 

9 
21-11 

A volumetria do tronco 
Imagem óptica e imagem 
cognitiva. Do simples para 
o complexo. 

(modelo e esfolado) 
Esquissos 5mn 
Esboços 20 mn, 
Estudo 60 mn 

 
 n 
 8 
 1 

Continuação do 
estudo do 
tronco: do 
simples para o 
complexo 

10 
28-11 

Modelação. Relação 
Interno/externo 
Os movimento do tronco. 
O desenvolvimento do 
desenho 

(modelo e esfolado) 
Esboços interno/externo, 
dintorno 20mn 
Estudo 120mn 

 
  
 5 
 1 

Tramas: cópia 
de estampas e 
desenhos da 
mão 

11 
5-12 

Modelação: tramas e 
claro-escuro. 
 

(modelo e esfolado) 
Esboços 20mn 
Estudos 60 mn 

  
 5 
 2 

Estudos 
preparatórios de 
osteologia e 
miologia dos 
membros 
superiores 

12 
12-12 

Estudo geral dos membros 
superiores e cintura 
escapular  
 
 

(modelo e esfolado) 
esquissos, esboços e estudo 

 
 n 

Estudos 
preparatórios de 
osteologia e 
miologia dos 
membros 
inferiores 

13 
19-12 

Estudo geral dos membros 
inferiores e anca 
 

(modelo e esfolado) 
esquissos, esboços e estudo 
 
  

  
 n 

Estudos 
preparatórios de 
osteologia e 
miologia da 
cabeça 

14 
16-1 

Estudo geral do crânio e a 
cabeça 
 
 

(modelo e esqueleto) 
Estudo crânio/cabeça: 60mn 
Esboços volumetrias: 20mn 

 
 2 
 8 

Auto-retratos: 
estudos 
volumétricos 

 
 
NOTA: o Trabalho Complementar é elemento fundamental para a avaliação e tem os seguintes 
objectivos:  

a) preparar o assunto da aula seguinte (ex: aulas de estudo de partes do corpo: fazer 
desenhos de osteologia e miologia assim como cópias de desenhos). 

b) consolidar a aprendizagem promovida na aula através da prática de exercícios. 
 
O enunciado descrito é meramente indicativo e não exclusivo. 
O estudante deve ainda constituir um Banco de imagens de desenhos do corpo e utilizar 
sistematicamente o “diário gráfico”. 
 


